LOKAL SKYDDSINFORMATION
Sulfatfabriken
-Höga tryck
-Höga temperaturer
-Farliga kemikalier

Papperbruket
- Stora maskiner
- Höga hastigheter
- Roterande delar

Område/vägar
-Tunga fordon
-Trånga passager
-Begränsad sikt
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PORTVAKT - RECEPTION

Gångtrafiken till och från fabriksområdet ska ske genom gånggrinden
vid portvakten
Portvakten kontaktas för tillstånd om fordon måste tas in.
För att få tillstånd måste ett starkt behov finnas att ta in fordonet för
arbetets utförande.

Privata motorfordon samt privata cyklar lämnas på avsedda parkeringar
utanför fabriksområdet
Terminal för tidregistrering finns vid portvakten.
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LOKALA REGLER
Portvakt/reception/larmcentral
Bemannad kl. 06 – 17 måndag - fredag
Under årsstoppet bemannad hela dygnet
Larmtelefon 0923-66 154 för ambulans, Räddningstjänst m.m.
Om SOS-alarm 112 kontaktats måste vår personal och portvakt meddelas.

Olycksfall, tillbud, riskobservationer
Ska omgående rapporteras till företagets kontaktperson och/eller
Skydd & Säkerhet

LOKALA REGLER
Arbetstillstånd
Utfärdas av BillerudKorsnäs kontaktperson innan arbete påbörjas
Heta Arbeten tillstånd genom företagets kontaktperson eller
Skydd & Säkerhet
I slutna utrymmen genom företagets kontaktperson
Körning av travers, truck, mobil plattform genom företagets kontaktperson
För arbeten i ATEX zoner genom företagets kontaktperson eller
Skydd & Säkerhet

Certifikat
Giltigt ENTRE-pass ska kunna uppvisas
Giltiga Heta Arbeten certifikat ska kunna uppvisas
Giltiga utbildningscertifikat på aktuella maskiner ska kunna uppvisas
av de som behöver köra arbetsfordon och lyftanordningar
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LOKALA REGLER
Personlig skyddsutrustning som ska användas
Skyddshjälm
Skyddsskor med tåhätta
Svetsutsug eller skyddsmask vid svetsning
Skyddsglasögon - ska finnas tillgängliga för direkt användning
Varselkläder - varselväst ska användas från 1/10 till 31/3

Rökning endast på tillåtna platser
Alkohol och andra droger är förbjudna
Kontroll görs vid misstanke om påverkan

Trafik
Parkering endast på anvisade platser
Portvakt kontaktas för tillstånd att ta in bil på fabriksområdet
Fordonstrafik innanför fabriksområdet, max hastighet 30km/h
Uppmärkta gångvägar ska användas

5

LOKALA REGLER
Explosiva/giftiga gaser
Kontaktpersoner, Skydd & Säkerhet eller produktionstekniker kontaktas
för mätning och arbetstillstånd
- via portvakt/växel
0923-660 00 kl. 06 – 17
- produktionstekniker
0923-663 49 hela dygnet
Vid arbete där giftiga/explosiva gaser kan uppstå ska gasmätning
utföras
Personburen gasvarnare ska användas där giftiga gaser kan uppstå
Företagets kontaktperson ombesörjer detta. Om osäkerhet finns
fråga företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet

Gasflaskor
Placeras efter arbetsdagens slut vid utgång på markplan eller vid
hisschakt
Gasflaskor ska placeras så att de är lättåtkomliga vid brand
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LOKALA REGLER
Truckar, traverser, mobila plattformar – endast utbildad
personal
Körning av truckar, traverser får endast göras av utbildad personal
Utrustningarna körs av BillerudKorsnäs personal, eller av entreprenör
om körtillstånd ges av BillerudKorsnäs ansvarige för arbetsområdet

Stegar och byggnadsställningar
Endast godkänd utrustning får användas. Ställningar ska vara
uppmärkta

Lyftanordningar ska vara felfria och besiktigade
Arbeten med fallrisk
Byggställning
Mobil plattform - lånas genom centralförrådet, utbildning krävs
Fallskyddsväst/sele. Ej ensamarbete

LOKALA REGLER
Tyfonlarm - brand - gas

Uppmärksamma, respektera !!

- Vid osäkerhet, > avbryt arbetet > gå till säker plats > ta reda på orsak till
larm av kontaktperson, Skydd & Säkerhet, operatörer

Interna larm - röd vita blixtljus

Omedelbar utrymning !!

- Gå till säker plats > ta reda på orsak till larm av kontaktperson,
Skydd & Säkerhet, produktionstekniker

Vistelse i sodahuset
- Obligatorisk anmälan till operatörer i manöverrum 1 innan tillträde

Radioaktiva utrustningar - stäng av lås
- Kontakta företagets kontaktperson eller Skydd & Säkerhet
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LOKALA REGLER
Riskbedömning av arbetet ska ske innan det startas
- Arbetsmiljöplan upprättas vid särskilda arbeten. Utförs i samverkan med
BillerudKorsnäs kontaktperson

Elsäkerhet - Bryt och Lås
- Egna hänglås låses på arbetsbrytare eller avsäkring i ställverk av
elektriker

Skydd och säkerhetsanordningar
- Om sådana måste tas bort, informera kontaktperson m.fl.
- Skylta och spärra av

Anmäl din närvaro innan arbete påbörjas i en
produktionsavdelning
- Anmäl din närvaro innan arbete påbörjas i en produktionsavdelning,

var du ska jobba, ditt telefonnr. till operatörerna i avdelningens
operatörsrum. Företagets kontaktperson visar rätt operatörsrum.

VIKTIGA LARMKONTAKTER BRAND & OLYCKSFALL
Portvakt / larmcentral, dygnet runt

0923 – 66 154

SOS

112

Produktionstekniker, dygnet runt

0923 – 663 49

Skydd & Säkerhet

0923 – 661 88, 661 42
663 00, 662 19

Om Du ringer 112 (SOS) kontakta alltid Portvakten 0923 – 661 54
Vår växel 0923 – 660 00 kan under vardagar kl. 06-17 hjälpa till med alla
larmkontakter och övriga telefonförfrågningar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjukvård
- Kalix Sjukhus växel vardagar kl. 07.30 – 17.00

0923 – 760 00

- Sjukvårdsupplysning övrig tid

1177
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TYFONLARM
•

För allmän larmgivning vid brand
och större gasutsläpp finns
tyfonlarm

Larmsignaler
Brand
Gas
Faran över

___ _ _ ___ _ _
__ __
_________________

OBS! Första helgfria måndagen i varje månad kl. 15.00 provas tyfonlarmet
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OM UTRYMNINGSLARM GÅR I BYGGNADER
Utrym lokalen
omedelbart
Kontakta företagets
kontaktperson,
Skydd & Säkerhet
eller
produktionstekniker
för upplysning
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LARM VID TÖMNING AV KOKARE
Vid tömning (blåsning)
av kokare tänds en
varningslampa
Undvik vistelse nära
kokaren då höga tryck
och temperaturer
uppstår vid
bottenblåsning
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HISSAR -VARNINGSSKYLT
Frakta bara det material
i hissarna som de är
avsedda för
För lyft av större material
använd travers eller andra
lyftutrustningar
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MASSA- OCH PAPPERSUTLASTNING
För vistelse i magasinen gäller
Gul varselklädsel/väst
ska användas
Föranmäl besök till
utlastningspersonalen
Massa tel. 0923-66384
Papper tel. 0923-66236
Fordons- och persontrafik är
förbjuden i lastzonerna utanför
magasinen
Om passage är nödvändig
- kontakta utlastningspersonalen
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HAMNSKYDD
Hamnen som finns på
industriområdet ägs av
Kalix kommun.
När fartyg ligger i hamn
så gäller tillträde förbjudet
i hamnområdet.
Undantaget är personal med
arbetsuppgifter i hamnen.
Tillstånd för tillträde kan
utfärdas av Kalix kommuns
hamnskyddschef.
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ARBETE VID DE LUFTADE RENINGSDAMMARNA
Dagtid med tjänlig väderlek
(ej vindstilla eller ”surväder”)
Max halvdags arbete
Andningsskydd filtergrad P3
Flytväst vid arbete med luftare
ute i dammarna.
El bruten och låst.
Nedsmutsat material renspolas
Nedsmutsade kläder byts
Ej ensamarbete !
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BRYT- OCH LÅSRUTINER
Låsning av Arbetsbrytare
- Driftpersonal stannar, slår från arbetsbrytare och
låser
- Underhållspersonal påbörjar arbetet efter
personligt klartecken från driften samt att egen
låsning av arbetsbrytare är utförd
PROVSTART AV AVSTÄLLD UTRUSTNING SKA
AV SÄKERHETSSKÄL ALLTID UTFÖRAS
INNAN ARBETET PÅBÖRJAS
- Underhållspersonal låser upp efter utfört arbete

och lämnar klartecken till driften
- Driftpersonal låser upp och slår till arbetsbrytare

Brytning i Ställverk
- Vid brytning i ställverk kallar driften på elektriker
som avsäkrar i ställverket
- Elektriker skyltar vid avsäkrad utrustning och
lämnar personligt klartecken till driften
- Driften för loggbok över avsäkrad utrustning

FÖRBJUDET
-att påbörja arbetet innan låsning
utförts och klartecken givits !
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ARBETE DÄR FARLIG GAS KAN FÖREKOMMA
• Arbete på avdelningar där risk för farlig
gas finns
• I sulfatfabrikens manöverrum kan
gasvarnare lånas, företagets
kontaktperson kan upplysa om risk samt
ombesörja att gasvarnare lånas

• Arbete i slutna utrymmen
(cisterner, kar, pumpgropar m.m.)
• Företagets kontaktperson ombesörjer att
gasmätning utförs och arbetstillstånd ges

OBS! Ensamarbete inte tillåtet!
• Arbete i ATEX-klassade områden
• Gasmätning och arbetstillstånd ombesörjs
genom företagets kontaktperson
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NÖDDUSCH OCH FÖRSTA HJÄLPEN
Innan arbetets början
•

Ta reda på var
nöddusch finns

•

Kontrollera funktionen

•

Ta reda på var närmaste
Första Hjälpen utrustning
finns
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HJÄRTSTARTARE
Tre Hjärtstartare finns
• Pappersbrukets entré
• Entré massabrukets
manöverrum
• Renseriets manöverrum

Om nödsituation uppstår
- Ring SOS alarm, 112
- Ring larmtelefon
0923-661 54
- Ring produktionstekniker
0923-663 49

BRANDSLÄCKNING
Innan arbetets början
•

Ta reda på var vattenposter och
handbrandsläckare finns

•

Kontrollera att vattenposterna
fungerar
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UTRYMNINGSPLAN
Kontrollera var
utrymningsvägar
finns innan
arbete påbörjas
Utrymningsplan
finns vid
byggnaders
huvudingångar
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UTRYMNINGSVÄGAR - BRANDCELLER
•

Utrymningsvägar får inte blockeras
branddörrar ska hållas stängda

• Arbete i ATEX-klassade zoner får
inte utföras utan tillstånd, skyltning
måste respekteras,
branddörrar ska hållas stängda
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KEMIKALIER - OLJESANERING
Alla kemikalier som tas in ska
föranmälas till inköpsavdelningen för
godkännande.
Säkerhetsdatablad ska medfölja
Kärl som används för hantering och
lagring av kemikalier ska vara
märkta med kemikalienamnet

Oljesanering
Vid mindre oljeläckage, som är lätt
att ta upp, deponeras trasor o.dyl.
som använts till brännbart avfall
Större oljeläckage som inträffat
rapporteras direkt till företagets
kontaktperson för saneringsåtgärder
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Wellretur

Brännbart

Well
Kartong

Papper
Mjukplast
Frigolit
Pärmar
Arbetsskor
Små
träbitar

Komposterbart Hårda plastförpackningar
Matavfall
Flaskor
Kaffesump
Dunkar
Blöta
Burkar
servetter
OBS! Korkar
och lock
avtagna

Elektronik, batterier, lysrör, kvicksilverlampor,
vanliga glödlampor och sprayburkar av alla slag
samlas in på förrådet. Oljor, fett och annat
miljöfarligt avfall samlas upp i särskilda
miljöstationer

Vid
frågor
ring:

Trä
Plank
Brädor
Pallar (ej
returpallar)
Viralådor

Metall
Elskrot
Alla typer
av metall
Kabelrester
Gammalt
kablage
Elmotorer

Landfyllnad
Sand
Grus
Sten
Tegel
Betong
Glas
GAP
Isolering

All källsortering syftar i första hand på att värna om miljön
genom att återvinna. Till sist måste vi också betala för att
bli av med det avfall vi själva inte kan ta hand om. Det är
därför viktigt att vi sorterar allt till rätt fraktion.

Agera globalt lokalt!
Eva Ekholm Stenberg
66158
Mikael C Larsson

66335

Producerat av Billerud Karlsborg AB i oktober 2012

ORDNING OCH REDA !
• En bra ordning med regelbunden städning och bra förvaring av
material och arbetsutrustning bidrar till en säkrare arbetsplats
• Allt överblivet material ska antingen tas med ut från industriområdet
eller källsorteras på våra miljöstationer
Se vår Källsorteringsguide
• BillerudKorsnäs Karlsborg förväntar sig att god ordning råder
på arbetsplatsen !
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